HOEKHUIS

In het charmante Overschie vonden Brit t en Cesar precies

waar naar ze zo ch ten: e en ou d huis met e en tuin in hun geliefde

s tad Rot terdam. De kosmopolitische reuring is op f iet safs tand,

De oorspronkelijke keuken is geverfd in
Oldtimer van Gamma en voorzien van
nieuwe grepen en een blad van De
Keukenbladenfabriek. Kraan Quooker.
Tafel op maat gemaakt. Fruitschaal Dixon
Fest Amsterdam via Wonenmetlef. Groene
stoel Muuto via Femkeido. Oranje stoel
House Doctor. Spijlenstoel en theepot
Hay. Print HKliving. Wandplank Ikea.
Peper-en-zoutstel Menu. Roze mok en
taartplateau Oyoy. Overig onbekend.
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een haast dorpse rust de dagelijkse prak tijk.
styling JESKE WEEL | fotografie CAROLINE COEHORST | tekst CHRIS MUYRES

vtwonen | 033

HOEKHUIS

< Portret van Britt en Cesar gemaakt
door Melissa van Roon, MVR Design.
> Hoekbank Dunbar Fest Amsterdam via
Wonenmetlef. Roze kussen Hay, overige
kussens Sissy-Boy Homeland. Roze
bijzettafel Puik Design. Vloerkleed
Floorpassion. Houten bijzettafel Muuto.
Witte bijzettafel Hay. Hanglamp
&Tradition. Fauteuil Sofa Company.
Schilderij zelfgemaakt. Gordijnen Tulay
in Rotterdam. Groene en blauwe vazen
Ferm Living. Witte vaas HKliving. Klok
Zuiver. Overig onbekend.

De bewoners
WIE Britt Reuter (33, office-

manager bij wonenmetlef.nl),
Cesar (35, eigen bedrijf in
bestrating en tuinaanleg) en hun
inmiddels geboren dochter Mint
ONLINE @schiehuisje
WAT Hoekhuis uit 1904 van
circa 110 m²
WAAR Rotterdam,
sinds december 2019
WOONSMAAK ‘Een frisse,
Deense sfeer aangevuld met
vrolijke pastelkleuren’
BIJZONDER Het interieur heeft
een luxe design-uitstraling met
vindingrijke eigen ontwerpen en
budget-items in de mix

e Rotterdamse wijk
Overschie is net een rustig
dorp, terwijl het toch dicht
bij het centrum ligt’, vertelt Britt. ‘We kwamen
hier terecht vanuit een appartement in de
stad. Familie tipte ons dat dit huis te koop
zou komen; ze wisten dat we een oud, sfeervol
huis met tuin zochten en dat is nog niet zo
makkelijk in Rotterdam. Nog elke dag zijn we
blij dat ons bod werd geaccepteerd. De tuin
is niet groot, maar groot genoeg voor ons. De
overvloedige lichtinval en de hoge plafonds
vonden we meteen heel fijn. En in de hal lagen
nog authentieke marmeren tegels. Maar
het belangrijkste is wat ons betreft dat we
een ruime woonkamer en eetkamer hebben.
Prima dat het boven wat kleiner is, we leven
tenslotte beneden.’

Creatieve oplossingen
‘Er moest wel het een en ander worden
opgeknapt. Dat hebben we zelf gedaan, met
hulp van handige vrienden van Cesar uit de
bouw. Een mooi voorbeeld van die renovatie
is de keuken. De basis was nog zo goed dat
we het zonde vonden om hem eruit te slopen.
We lieten de kastjes spuiten in mintgroen en
zetten er andere grepen op. Een nieuw blad,
inclusief wasbak en kraan, deed de rest. De
hoge kast spoten we zwart en we maakten er
een open, houten vak in als koffiecorner. De
doorgang naar de woonkamer braken we
uit tot aan het plafond voor een ruimtelijker

034 | vtwonen

gevoel. Je herkent het allemaal niet meer
terug; het is heel eigen geworden.’
Overal bedachten ze creatieve oplossingen
voor. ‘Ik ben handig met het tekenprogramma
SketchUp, dus ik kon de plannen zelf met de
computer uitwerken. De balustrade van latten
rond de trap vind ik bijvoorbeeld heel
geslaagd. Het tv-meubel is ook een van de
dingen die ik zelf heb ontworpen. Mensen
vragen er vaak naar, dan ben ik best trots dat
zoiets niet zomaar ergens te koop is.’

Tot aan de voordeur
Britt: ‘Qua meubels vind ik het leuk om
goedkopere items te combineren met wat
duurdere merken. Opvallend aan ons
interieur is verder het kleurgebruik. Ik heb
altijd al een voorkeur voor mintgroen en roze
gehad. Cesar vond het gelukkig prima om
dat palet hier te gebruiken – alleen een roze
voordeur vond hij te ver gaan, dus die werd
mint. Ook de andere kleuren zijn vooral
pastels. Van heel felle of donkere kleuren
word ik niet blij. Een zo licht mogelijk huis
met harmonieuze, frisse tinten, dat is mijn
ding. Ondanks de pastels wilde ik wel dat
het interieur een volwassen uitstraling zou
hebben. Naar mijn gevoel is dat prima gelukt.
Als ik nu in het hoekje van de bank met een
bak koffie of thee zit, of in de ochtendzon op
de bank voor het huis waar iedereen over het
bruggetje voorbijkomt op de fiets of met de
hond, dan ben ik helemaal gelukkig.’
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"Een zo licht mogelijk huis
met harmonieuze, frisse tinten ,
dat is mijn ding"

1

2

3

4

1 Bank Dunbar Fest Amsterdam via Wonenmetlef. Kussens Hay. Vloerkleed Floorpassion. Oranje vaas Karwei. Kalender Engelpunt. Vaas met mannetje
Jasmin Djerzic. 2 Paarse mokken Xenos. Roze kopjes Hay. Mokken HKliving. Gestreepte box Oyoy. Kandelaar Puik Design. Print Desenio. Behang
Roomblush. Prullenbak Brabantia. 3 Spiegel Xenos. Kast Ivar Ikea, zelf geverfd en poten onder gezet. Vaas Kave Home. Hanglamp House Doctor. 4 Deur
geverfd in Oldtimer van Gamma. Bank Leitmotiv. Gieter Xala. Huisnummerbord ontworpen door Melissa van Roon, MVR Design.
< Muurverf Wild Dove van Flexa. Hanglampen FlowerPot van Verner Panton via &Tradition. Tafel op maat gemaakt. Vaas Kink Muuto. Fruitschaal Fest
Amsterdam. Witte stoel Normann Copenhagen. Groene stoel Muuto via Femkeido. Spijlenstoel Hay. Oranje stoel House Doctor. Bank Monday Fest
Amsterdam via Wonenmetlef. Illustratie op vensterbank Melissa van Roon, MVR Design. Vazen op schoorsteen: roze en oranje Loods 5, blauwe en oranje fles
Foekje Fleur, grijs Ferm Living, groen Hella Duijs. Wandvaas Studio Harm & Elke.
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Plafondlamp Bolt van
gepoedercoat staal en
aluminium, kap 15x9 cm
(Øxh), armen 96 cm (l)
€ 385,- (tonone.com).

Dennenhout Wandkast Pilu
met vintage roze look,
60x22x70 cm (bxdxh)
€ 259,- (bloomingville.com).

Telraam Abacus
Rainbow van essenhout,
35,5x7,8x28,5 cm (bxdxh)
€ 55,- (oyoylivingdesign.com).

WOONIDEE
Eenvoudige ideeën kunnen soms veel effect
hebben. Zo timmerde Britt verticale latjes
tegen de houten koof achter het bed
waardoor het opeens een decoratief
hoofdeinde is geworden.

Katoenen dekbedovertrek, excl.
kussenslopen, in diverse maten
vanaf 200x200 cm (bxl)
€ 115,- (jantienbaas.nl).
Velours poef Circus,
65x65x35 cm
(bxdxh) € 660,-

(normann-copenhagen.com).

Wollen vloerkleed
Lorena Canals,
140x200 cm (bxh)
€ 378,-

(smallable.com).

Behang Flora RB257 met
bladdessin, 50x285 cm (bxl),
per rol € 69,01 (roomblush.com).

Bedhemel Ronja.
organisch katoen,
met opening aan
voorkant en
pompon,
240x60 cm
(hxØ) € 123,(oyoylivingdesign.
com).

Handgemaakt massief houten
nachtkastje The Marshmallow,
40x40x43 cm (bxdxh)
€ 995,- (cripsheets.com).

> Wit laminaat Douwes Dekker. Kleur bedhoofd Mexico van Gamma. Zwarte hanglamp Tonone. Witte tafellamp Kwantum. Illustratie
Melissa van Roon, MVR Desig. Oranje hoofd HKliving en bijzettafel Plateau van Fest Amsterdam via Wonenmetlef. Schaaltje Dixon Fest
Amsterdam. Bed Auping. Hoeslaken Swedish Linen. Lila dekbedovertrek Ikea, bruin dekbedovertrek
Zara Home. Poef Circus Normann Copenhagen. Overig onbekend.
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"Ik heb altijd al
een voorkeur voor

mintgroen en roze
gehad"

Muurverf Subtle Red van Flexa. Marmeren tegels Tegelmegashop. Wastafelmeubel en wasbak Houtmerk. Kranen en douchegarnituur Saqu. Spiegel House
Doctor. Wandlamp Flos. Badmat Mad About Mats.
< Behang May and Fay. Balustrade zelfgemaakt. Vitrinekastje vintage, zelf geverfd. Berenvaas Foekje Fleur. Kandelaar links Normann Copenhagen. Kandelaar
rechts Puik Design. Plantenbak Ferm Living via Wonenmetlef. Glazen vaas Kwantum. Plantenpot Oyoy. Overig onbekend.
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WOONIDEE
1 Hanglamp Georges Store. Behang May and Fay. Vitrinekastje vintage, zelf geverfd. Berenvaas Foekje Fleur. Kandelaar links Normann Copenhagen.
Kandelaar rechts Puik Design. 2 Badtegels 41zero42.com. Muurverf Subtle Red van Flexa. Marmeren tegels Tegelmegashop. Wastafelmeubel en wasbak
Houtmerk. Kranen Saqu. Ronde hangers Muuto. Spiegel House Doctor. Badmat Mad About Mats. 3 Behang Sandberg Wallpaper en dieren Liewood via
Little Dreamers. Commode Kidsmill. Wandrek Firma Zoethout. Regenboog Kwantum. Stapeltoren Mushie. Overig onbekend. 4 Kasten op maat gemaakt.
> Lijst Ikea, zelf geverfd. Hanglamp Konges Sløjd. Wandposter Mado via Paper Collective. Wandlamp Konges Sløjd en bed Sebra via Wonenmetlef.
Klamboe Oyoy. Muziekmobile Ferm Living. Vloerkleed Tapis Petit via Little Dreamers. Rieten mand Ferm Living.
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Kamers met schuine wanden en
hoeken kunnen soms desoriënterend
aanvoelen. Als je één wand in een
afwijkende kleur schildert, krijgt zo’n
ruimte opeens een duidelijke vorm,
dat geeft houvast aan het oog.
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De oorspronkelijke
keuken kreeg een update
met de verfkwast en
nieuwe grepen
Hanglamp Modern Design,
wit rijstpapier met zwart houten
accenten, 47x68 cm (Øxh)
€ 189,- (storewithoutahome.nl).

Porseleinen kan Inka in
offwhite, 14x22 cm (Øxh)
€ 40,- (oyoylivingdesign.com).

eetkamer

keuken

Laagpolig viscose vloerkleed
Shangri La aqua azul van
Momo Rugs met parelmoer
glans, vanaf 90x60 cm
€ 169,- (vtwonen.nl).

Kussen Vista in offwhite
met hand geborduurde
voorkant, 50x50 cm (bxh)
€ 75,- (fermliving.com).

hal

woonkamer

entree

Door de doorgang van de keuken
naar de woonkamer uit te breken
tot aan het plafond ontstond een
ruimtelijker gevoel

Vijfzits hoekbank Blok in corduroy,
320x69x290 cm (bxhxd) € 2461,- (kavehome.com).

slaapkamer

Witte tafel T12, aluminium
frame en gelamineerd blad met
multiplex rand, 200x95x74 cm
(lxbxh) € 1499,- (hay.dk).
overloop
badkamer

Lila hanglamp Kaktee,
metalen frame en drie
opaalglazen lichtbronnen,
21x24cm (Øxh) € 249,-

Kies kleuren met dezelfde intensiteit.
Zeker als je gaat voor zachtere tinten,
kun je gemakkelijk veel verschillende
kleuren gebruiken zonder dat ze vloeken
of het te veel wordt.

Heb je geen onbeperkt budget, kies
dan voor een paar design-items
waarop je echt verliefd bent en combineer
ze met ‘design zonder naam’ (bijvoorbeeld
van Kwantum, Ikea of Karwei) en vintage.

slaapkamer

shopping JESKE WEEL

Keramieken ontbijtbord
Ace6778 van HKliving,
23,5x14,5 cm (lxb)
€ 11,95 (wonenmetlef.nl).

> Keuken geverfd in Oldtimer van Gamma en voorzien van nieuwe grepen en een blad van De Keukenbladenfabriek. Wandplank Ikea. Theepot Hay. Tafel op
maat gemaakt. Fruitschaal Dixon Fest Amsterdam via Wonenmetlef. Oranje stoel House Doctor. Hanglamp FlowerPot van Verner Panton via &Tradition.
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Het is zonde om een keuken te slopen
die niet naar je smaak is, maar wel nog
in goede staat is. Er zijn allerlei manieren
om die te vernieuwen, bijvoorbeeld door
’m in een nieuwe kleur te spuiten of
alleen de fronten te vervangen.

Dingen zelf doen of maken – al is
het iets eenvoudigs, zoals een kast
schilderen – geeft veel voldoening en
maakt je huis nóg meer 'eigen'.

(festamsterdam.com).

Stoel Nerd, gelakt essenhout
in kleur Tan Rose,
45,5x79x51,5 cm (bxhxd)
€ 395,- (muuto.com).

4x thuisidee

De zelfontworpen balustrade van
dunne latten rond de trap is niet
alleen praktisch, maar meteen
ook een sfeerelement

Achter de houten wand in de
slaapkamer gaat een zee aan
kastruimte schuil
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